
                                                                
 

Αθήνα, 5 Μαΐου 2017 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 
Δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και το κοινωνικό του μήνυμα «Όσο Υπάρχουν 

Άνθρωποι» θα προβληθούν στον τελικό κυπέλλου ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στον Βόλο 

 
 

Προβολή δράσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα γίνει στο πλαίσιο του φετινού 
τελικού αγώνα κυπέλλου, που διοργανώνει το Σάββατο 6 Μαΐου η Ελληνική 
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στο Βόλο. Η Διοίκηση της ΕΠΟ και ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός αποφάσισαν να συνεργαστούν από κοινού, ώστε να μεταδοθεί στο πλαίσιο του 
αγώνα το κοινωνικό μήνυμα του Ε.Ε.Σ. «Όσο Υπάρχουν Άνθρωποι», που είναι το μήνυμα 
της αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο, το οποίο υπηρετεί ο  ιστορικός ανθρωπιστικός 
Οργανισμός αδιάκοπα και με συνέπεια εδώ και 140 χρόνια, από τη στιγμή της ίδρυσής του 
στην Ελλάδα.  

«Το "Όσο Υπάρχουν Άνθρωποι" είναι το μήνυμα της βοήθειας προς τον πάσχοντα άνθρωπο 
χωρίς διακρίσεις, το μήνυμα της αλληλεγγύης και της φιλαλληλίας, που υπηρετεί ο 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με σεβασμό στην προσωπικότητα κάθε ωφελούμενου και 
προσήλωση στις επτά Θεμελιώδεις Αρχές του» δήλωσε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός. «Σήμερα λόγω της έντονης οικονομικής κρίσης και των 
δυσμενών αλλαγών που επιφέρει, το διαχρονικό αυτό μήνυμα είναι περισσότερο επίκαιρο 
από ποτέ» επεσήμανε ο κ. Αυγερινός. 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. ευχαριστεί τη Διοίκηση της Ε.Π.Ο. και προσωπικά τον κ. Ιωάννη 
Δρόσο για την απόφαση να προβάλει δράσεις του Ε.Ε.Σ. στις χιλιάδες των φίλων της 
ιστορικής διοργάνωσης Κυπέλλου κατά τη μεγάλη βραδιά του τελικού, αποδεικνύοντας 
έμπρακτα με τον τρόπο αυτό το ενδιαφέρον της για τα κοινωνικά ζητήματα και 
ενθαρρύνοντας το ενδιαφέρον των πολιτών για τον εθελοντισμό.  

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα καλύψει υγειονομικά τον τελικό κυπέλλου ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 
στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου μέσω του Τομέα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & 
Ναυαγοσωστών. Όπως είναι γνωστό, οι Σαμαρείτες Διασώστες του Ε.Ε.Σ. δίνουν το παρόν 
στα ποδοσφαιρικά γήπεδα αλλά και σε κάθε αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός της χώρας, 
πάντα σε επιφυλακή να συνδράμουν και να προσφέρουν σε κάθε περίπτωση τις Πρώτες 
Βοήθειες. 


